Rockfit

Maak kennis met de nieuwe generatie

rockwool.nl/rockfit

Met trots stellen we voor:
de nieuwe Rockfit generatie
Maak kennis met de nieuwe generatie:
Rockfit Mono, Rockfit Mono silver, Rockfit Duo,
Rockfit Premium en Rockfit Premium silver.
ROCKWOOL ® ontwikkelde een innovatieve
productietechnologie om het spouwmuur assortiment
verder te verbeteren. Het resultaat is een nieuwe
generatie Rockfit die de vorige vervangt. De nieuwe
spouwplaten zijn lichter dan ooit, terwijl de uitstekende
thermische prestaties en stevigheid behouden blijven.
En dat brengt een aantal voordelen met zich mee.
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 akkelijk en snel te verwerken doordat
M
de platen lichter zijn
Kleinere ecologische voetafdruk
Verbeterde kwaliteit, ondersteund met
een garantie van 25 jaar

Met het oog op een grootse toekomst:
25 jaar garantie
ROCKWOOL staat voor een uitstekende
productkwaliteit. Nu én later. Daarom bieden
wij 25 jaar garantie op de Rockfit producten.
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De Rockfit 25 spouwgarantie kan aangevraagd worden
door de aannemer. Deze meldt het bouwproject
vooraf aan, zodat ROCKWOOL tijdens de uitvoering
bouwplaatscontroles kan uitvoeren. Wordt de isolatie
conform verwerkingsvoorschriften verwerkt, dan wordt
het garantiecertificaat verstrekt. Verdere voorwaarden
zijn terug te vinden op: rockwool.nl/spouwgarantie
Meld een project nog makkelijker aan voor de unieke
spouwgarantie met de nieuwe ROCKWOOL Bouwwijzer.
Ga naar rockwool.nl/spouwgarantie of download de
app via de App Store of Google Play.

Kleiner dan ooit:
de ecologische voetafdruk
De nieuwe generatie Rockfit gebruikt minder grondstoffen,
is zeer circulair en heeft een zeer lange levensduur.
De milieu-impact en het circulaire karakter van bouwmaterialen
kan pas bepaald worden als de gehele levenscyclusanalyse (LCA )
bekeken wordt: van grondstof, transport, productie, verwerking
tot uiteindelijk de afvalfase. In de Nationale Milieudatabase (NMD),
die gebaseerd is op deze benadering, behaalt ROCKWOOL
s teenwol zeer goede milieuprestaties. De NMD is een onafhankelijke milieudatabase, beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit
(SBK ), waarmee de milieuprestatieberekening van een gebouw
wordt gemaakt.
De nieuwe Rockfit producten gebruiken minder primaire en
secundaire grondstoffen, terwijl de uitstekende thermische
prestaties behouden blijven. De levensduur blijft 75 jaar.
ROCKWOOL producten zijn volledig recyclebaar en herbruikbaar
met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. Die circulaire
eigenschappen, in combinatie met het spaarzame gebruik van
grondstoffen en minder energieverbruik bij de productie, zorgen
voor een sterk verkleinde ecologische voetafdruk.

Verlicht werk:
de nieuwe en lichtere generatie
Stevig, flexibel en licht. De gewichtsbesparing van
gemiddeld 20 % maakt het werken met de nieuwe
generatie Rockfit aanzienlijk lichter.
De spouwplaten zijn lichter dan ooit, maar leveren
niets in op hun uitstekende thermische prestaties en
stevigheid. Dankzij hun lagere gewicht zijn de nieuwe
Rockfit platen zeer gemakkelijk en snel aan te brengen.
De nieuwe generatie Rockfit spouwplaten kan
eenvoudig op maat worden gesneden met een
isolatiemes. Dankzij de veerkrachtige vezelstructuur
sluiten de spouwplaten naadloos aan: op elkaar,
rond hoeken en deuren en zelfs tegen oneffen
binnenbladen. Koudebruggen worden hierdoor
voorkomen en er wordt een constante
isolatiewaarde geleverd.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande
berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten
en onvolledigheden.
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